
Referat af medlemsmøde i Rimsøhuset den 9. november 2022.

13 deltagere
Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer: Elsemarie valgt.
2. Valg af referent: Jette valgt.

3. Rengøring i sal og på toiletter.                                                                   
Elsemarie gør altid køkkenet rent dagen efter arrangementer.                      
Rengøringen af sal og toiletter efter arrangementer fungerer ikke helt som 
aftalt. Brug af kopper og glas vaskes ikke op efter brug. Det er på et 
tidspunkt aftalt at hvis man ikke kan fylde 4 kurve til opvaskemaskinen, så 
vaskes der op i hånden.                                                                     
Forslag: Rengøringen går på skift hver måned, det er en fordel at være 2 
personer til rengøringen.                                                                           
Elsemarie og Søs sørger for en seddel på opslagstavlen samt opslag på 
Facebook. Man kan henvende sig til Elsemarie og Søs hvis man gerne vil 
deltage i rengøringen.

4. Økonomi:                                                                                                
Niels orienterede om økonomien i forbindelse med tagprojektet.                   
Vi kan ikke få en kommunal garanti og Danske Bank vil ikke give os et 
byggelån eller lån i det hele taget. Vi ligger i forhandlinger med et andet 
pengeinstitut.

5. Dyr i frugthaven.                                                                                      
Der går heste i frugthaven. Kis forklarede hvorfor hun syntes dyr i 
frugthaven er en god ide. Det er tidligere blevet besluttet i bestyrelsen at 
der ikke skal dyr i frugthaven, der har på tidligere medlemsmøder heller ikke
været tilslutning til dyr i frugthaven. Punktet er et punkt på dagsordenen på 
næste bestyrelsesmøde. Erfaringerne med heste i frugthaven ønskes 
indraget.

6. Evaluering af arrangementer:                                                                    
Elsemarie oplyste at der fremover ikke vil blive serveret mad til 
musikarrangementer med madspildsvarer, da der ikke er ret mange varer at
hente i butikkerne. Skal der serveres mad til musikarrangementer, bliver det
til en anden pris da der skal købe råvarer.                                           
Musik uden mad er også en mulighed.                                                        
I forbindelse med de nys afholdte arrangementer er der kommet 10 – 15 
nye medlemmer.                                                                                   
Der blev snakket logo i forbindelse med plakater til arrangementer. 
Fremtidig skabelon/layout af plakater diskuteres i arrangementsgruppen. 
Endelig plakatudformning afleveres til Grefta. Det står som hidtil ethvert 
arrangement frit for, at udforme deres opslag som de finder passende.         
Det blev diskuteret om huset hedder Rimsøhuset eller Rimsøhus, hvis vi vil 
slå vores navn fast, må vi holde fast i navnet Rimsøhuset.                           
Der er ønske om at annoncering af et arrangement indsendt af et medlem, 
ikke ændres/omskrives til hjemmesiden/nyhedsbrev.

7. Nyt fra Bnb.                                                                                             
Det blev besluttet at der afholdes et stormøde med Bed & Breakfast som 
eneste punkt på dagsordenen. Bestyrelsen indkalder til mødet.


